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FORMANNAFUNDUR ÍSÍ 2020

RAFLEIKIR - STARFSHÓPUR
• Viðar Garðarsson, ÍSÍ - formaður
• Þráinn Hafsteinsson, ÍSÍ - varaformaður
• Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, ÍSÍ
• Tryggvi Magnús Þórðarson, AKÍS
• Vilhelm Patrick Bernhöft, ÍBR
• Ómar Smárason, KSÍ
• Margrét Lilja Guðmundsdóttir, HR og R&G
• Starfsmaður starfshópsins er Þórarinn Alvar Þórarinsson

RAFLEIKIR - STARFSHÓPUR
74. Íþróttaþing ÍSÍ, haldið 3.- 4. maí 2019, felur
framkvæmdastjórn ÍSÍ að skipa starfshóp sem hefði það verkefni
að skoða mögulegt samstarf og hugsanlega aðild rafleikja að
íþróttahreyfingunni. Starfshópurinn standi fyrir málþingi innan
árs og skili skýrslu í síðasta lagi fyrir Formannafund 2020.

• Málþing um rafleiki frestast fram í byrjun árs 2021
vegna COVID-19.
• Í kjölfarið verður lokaskýrsla unnin, í tíma fyrir
Íþróttaþing ÍSÍ í maí 2021.

VINNUHÓPUR UM REKSTUR ÍÞRÓTTAFÉLAGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knútur G. Hauksson, ÍSÍ - formaður
Jóhann Ingimundarson, varaformaður
Ásgeir Ásgeirsson, KSÍ
Lárus Blöndal, KKÍ
Lilja Lárusdóttir, HSÍ
Hrafnhildur Theódórsdóttir, BLÍ
Jón Karl Ólafsson, ÍBR
Eysteinn Pétur Lárusson, UMSK
Sævar Pétursson, ÍBA

• Starfsmaður vinnuhópsins er Viðar Sigurjónsson

VINNUHÓPUR UM REKSTUR ÍÞRÓTTAFÉLAGA
74. Íþróttaþing ÍSÍ, haldið 3.- 4. maí 2019, samþykkir að ÍSÍ komi á fót
vinnuhópi sem hefur það hlutverk að koma með tillögur að lausnum á
helstu áskorunum íþróttafélaga vegna reksturs liða í efstu deildum í
boltagreinum. Vinnuhópurinn skal skipaður fulltrúum frá ÍSÍ, KSÍ, KKÍ, HSÍ,
BLÍ auk fulltrúa þriggja íþróttahéraða

• Vinnuhópurinn mun skila af sér fyrir Íþróttaþing ÍSÍ 2021.

NEFND UM ENDURSKOÐUN Á SKIPTINGU TEKNA
FRÁ ÍSLENSKRI GETSPÁ
•
•
•
•
•
•

Lárus L. Blöndal, ÍSÍ - formaður
Gunnar Bragason, ÍSÍ - varaformaður
Hörður Oddfríðarson
Elísabet Ólafsdóttir
Guðmundur Sigurbergsson, UMFÍ
Starfsmenn vinnuhópsins eru Líney R. Halldórsdóttir og Steinunn Anna Í. Tómasdóttir

74. Íþróttaþing ÍSÍ, haldið dagana 3.- 4. maí 2019 í Gullhömrum í Reykjavík,
samþykkir að fela framkvæmdastjórn ÍSÍ að skipa nefnd í samstarfi við
sambandsaðila og UMFÍ um endurskoðun á regluverki skiptingar tekna frá
Íslenskri getspá. Nefndin á að hafa lokið störfum fyrir 75. Íþróttaþing ÍSÍ

NEFND UM ENDURSKOÐUN Á SKIPTINGU TEKNA
FRÁ ÍSLENSKRI GETSPÁ
• Vinnuhópurinn er að störfum
• Um er að ræða eitt stærsta hagsmunamál
íþróttahreyfingarinnar.
• Vonast er eftir sameiginlegri niðurstöðu ÍSÍ og UMFÍ

SIÐANEFND
• Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, ÍSÍ - formaður
• Ása Ólafsdóttir, ÍSÍ
• Henry Alexander Henrysson, heimsspekingur HÍ,
• Starfsmaður nefndarinnar er Ragnhildur Skúladóttir
74. Íþróttaþing ÍSÍ haldið 3.-4. maí 2019 felur framkvæmdastjórn
Íþrótta- og Ólympíusambandsins (ÍSÍ) að skipa vinnuhóp til að halda
áfram endurskoðun siðareglna og hegðunarviðmiða ÍSÍ og koma
með tillögur að eftirfylgni þeirra. Vinnuhópurinn skal skila
stöðuskýrslu á Formannafundi 2019 og lokaskýrslu til
framkvæmdastjórnar ÍSÍ á Formannafundi 2020.

SIÐANEFND
• Nefndin hefur komið saman og var eining um að gera ekki
breytingar á nýsamþykktum siðareglum og
hegðunarviðmiðum ÍSÍ.
• Niðurstaða nefndarinnar var að ekki væri ástæða til að
stofna sérstaka siðanefnd ÍSÍ eða gera breytingar á lögum
ÍSÍ hvað varðar eftirfylgni siðareglna, að svo stöddu.

VINNUHÓPUR UM GISTIAÐSTÖÐU
•
•
•
•
•
•
•

Gunnar Bragason, ÍSÍ - formaður
Olga Bjarnadóttir, ÍSÍ - varaformaður
Birna Lárusdóttir, KKÍ/HSV
Kristján Daníelsson, BSÍ
Auður Vala Gunnarsdóttir, UÍA
Reimar Helgason, ÍBA
Lárus B. Lárusson, UMFÍ

• Starfsmaður vinnuhópsins er Viðar Sigurjónsson

VINNUHÓPUR UM GISTIAÐSTÖÐU
74. Íþróttaþing ÍSÍ haldið 3.- 4. maí 2019 samþykkir að stofna
starfshóp sem kortleggja skal möguleika þess að bæta úr brýnni þörf
íþróttafólks af landsbyggðinni fyrir hagkvæma og aðgengilega
gistingu á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Leita skal samstarfs við UMFÍ um
þessa vinnu. Lagt er til að starfshópinn skipi tveir fulltrúar frá
sérsamböndunum, tveir frá héraðssamböndum og
íþróttabandalögunum, einn fulltrúi frá UMFÍ og tveir fulltrúar úr stjórn
ÍSÍ og skal annar þeirra gegna formennsku í starfshópnum. Tillögum
að úrbótum skal skilað til stjórnar ÍSÍ og þær kynntar sambandsaðilum
fyrir næsta þing ÍSÍ en skýrslu um vinnuhópsins skal skila á
formannafundum ÍSÍ haustin 2019 og 2020.

VINNUHÓPUR UM GISTIAÐSTÖÐU
• Vinnuhópurinn hefur skilað lokaskýrslu. Skýrslan verður
aðgengileg inni á fundarsvæði á isi.is að loknum fundi.
• Ekki er talin ástæða til að reyna að fá skólana aftur
opnaða fyrir staka íþróttahópa. Skólar og
félagsmiðstöðvar standa mótshöldurum opnir/opnar á
stærri mótum.
• Hagstæð kjör eru í boði hjá nokkrum
hótelum/gistiheimilum á höfuðborgarsvæðinu og eru
íþróttafélög hvött til að nýta sér þau.

VINNUHÓPUR UM TRANS FÓLK OG ÍÞRÓTTIR
• Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, ÍSÍ - formaður
• Hugrún Vignisdóttir, sálfræðingur
• Sólveig Rós Másdóttir, Samtökin 78
• Tótla I. Sæmundsdóttir, Samtökin 78
• Sveinn Sampsted, íþróttafræðingur
• Kolbrún Mist Pálsdóttir, Trans Ísland
• Starfsmaður vinnuhópsins er Ragnhildur Skúladóttir

VINNUHÓPUR UM TRANS FÓLK OG ÍÞRÓTTIR

74. Íþróttaþing ÍSÍ haldið 3.- 4. maí 2019 óskar
eftir því að Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
setji sér skýra stefnu og reglur um
þátttöku transfólks í íþróttum, í öllum
aldursflokkum og á öllum stigum íþróttaiðkunar,
og kynni á Formannafundi 2019.

VINNUHÓPUR UM TRANS FÓLK OG ÍÞRÓTTIR
• Vinnuhópurinn hefur unnið stefnu fyrir trans börn í íþróttum, upp að tólf
ára aldri.
• Enn er unnið að stefnu vegna eldri iðkenda en ÍSÍ styðst við stefnu IOC í
málefnum trans fullorðinna.
• Stefna IOC í málefnum trans fullorðinna er í endurskoðun.
• Aðrar þjóðir að hefja þessa vinnu svo málaflokkurinn er í þróun á
alþjóðavísu.
• ÍSÍ gaf út fræðslubækling um trans börn og íþróttir þar sem fram koma
leiðbeinandi upplýsingar um efnið.

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ÞJÓÐARLEIKVANGA
• Örn Andrésson, ÍSÍ - formaður
• Sigríður Jónsdóttir, ÍSÍ - varaformaður
• Freyr Ólafsson, FRÍ
• Ingvar Sverrisson, ÍBR
• Ómar Einarsson, SSH
• Starfsmaður vinnuhópsins er Andri Stefánsson

Helstu verkefni vinnuhópsins voru að kortleggja þarfir þeirra
sérsambanda sem uppfylla kröfur reglugerðar mennta- og
menningarmálaráðuneytisins um viðurkenningu þjóðarleikvanga í
íþróttum og koma með tillögur að forgangsröðun og úrlausnum.

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ÞJÓÐARLEIKVANGA
74. Íþróttaþing ÍSÍ haldið 3.-4. maí 2019 lýsir yfir þungum áhyggjum af
aðstöðuleysi landsliða og afreksíþróttafólks Íslands í flestum
íþróttagreinum. Flest sérsambönd innan ÍSÍ vantar varanlega aðstöðu
(þjóðarleikvanga) til æfinga og keppni fyrir öll sín landslið og
afreksíþróttafólk. Fullyrða má að aðstöðuleysið sé farið að hamla
framþróun í afreksstarfi íþróttahreyfingarinnar.
Íþróttaþing óskar eftir því að stjórn Íþrótta- og Ólympíusambandsins (ÍSÍ)
sem regnhlífarsamtök hreyfingarinnar hefji tafarlausar viðræður við
ríkisvaldið, sveitarfélög og íþróttahéruð um varanlega lausn á
aðstöðuleysi afreksíþróttafólks og landsliða okkar sem og að skipaður
verði vinnuhópur fyrir 20. maí 2019 um þjóðarleikvanga sem nýst geta
sem flestum íþróttagreinum.

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ÞJÓÐARLEIKVANGA
• Vinnuhópurinn hefur skilað af sér lokaskýrslu.
• Í skýrslunni má finna ítarlega samantekt á skilgreiningum og fyrri vinnu á vegum
ÍSÍ sem tengist umræðu um íþróttamannvirki og þjóðarleikvanga. Upplýsingar
eru um aðkomu sveitarfélaga að aðstöðumálum sérsambanda og skoðuð er
staðan hjá bæði Norðurlandaþjóðum sem og mörgum smáþjóðum Evrópu.
• Vinnuhópurinn skoðaði þær þarfir sem gerðar eru til keppni í hópíþróttum
innanhúss og landsleikjafjölda í hópíþróttum á Íslandi á síðustu árum.
• Umræða um þjóðarleikvanga snýst ekki eingöngu um keppnismannvirki heldur
líka að tryggja sérsamböndum ÍSÍ aðgengi að æfingaaðstöðu fyrir sitt afreksstarf
og iðkendur.
• Vinnuhópurinn ræddi hlutverk ríkis og sveitarfélaga varðandi uppbyggingu og
rekstur íþróttamannvirkja og mikilvægi þess að skýra fjárhagslega aðstoð
ríkisins við æfingar og keppni sérsambanda.

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ÞJÓÐARLEIKVANGA
• Hvað varðar þau sérsambönd sem geta gert tilkall að skilgreindrum
þjóðarleikvangi telur vinnuhópurinn rétt að horfa til þeirra sérsambanda sem
flokkast sem A-Afrekssérsambönd en jafnframt þeirra sérsambanda sem halda
reglulega alþjóðlega viðburði eða leika landsleiki heima og að heiman í
undankeppnum stórmóta.
• Fyrir liggur að ákveða þarf um framtíð þjóðarleikvanga í knattspyrnu,
frjálsíþróttum og fyrir handknattleik og körfuknattleik. Almennt virðist áhugi
vera fyrir því að öll þessi mannvirki verði í Laugardalnum. Nauðsynlega þarf að
ræða það innan iþróttahreyfingarinnar og við borgaryfirvöld og e.t.v ríkisvaldið
hvort Laugardalurinn sé heppileg staðsetning fyrir öll þessi mannvirki eða hvort
nauðsynlegt að horfa til annarra möguleika?
• Vinnuhópurinn telur nauðsynlegt að forgangsraða ákvarðanatöku og
framkvæmdum gagnvart þessum málaflokki með ákveðnum hætti sem fjallað
er um í skýrslunni.

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ÞJÓÐARLEIKVANGA
• Helsta úrlausnarefnið er hvernig eignarhald á að vera á þeim mannvirkjum sem
þörf er á að byggja. Vinnuhópurinn telur rétt að ríkisvaldið styðji fjárhagslega
við mannvirkin með rekstrarstyrkjum eða með því að tryggja stuðning við
sérsambönd ÍSÍ með ákveðnum fjárframlögum sem fara áfram í rekstur
viðkomandi mannvirkja. Daglegur rekstur og eignarhald ætti að vera, eins og
tíðkast með flest önnur íþróttamannvirki á Íslandi, í höndum sveitarfélaga eða
annarra félaga um rekstur viðkomandi mannvirkja.
• Sem sjálfstæð þjóð er nauðsynlegt að til staðar séu mannvirki
(þjóðarleikvangar) sem uppfylla skilyrði fyrir alþjóðleg mót í okkar helstu
íþróttagreinum.
• Fjármögnun íþróttamannvirkja, bæði bygging þeirra og rekstur, er og verður
stærsta úrlausnarmálið og mikilvægt er að ríkisvaldið og sveitarfélög komi
saman að því að koma á fót þjóðarleikvöngum íþrótta.

NEFND VEGNA STAFRÆNNA UPPLÝSINGAKERFA
74. Íþró aþing ÍSÍ haldið í Gullhömrum, Reykjavík 3.-4. mai 2019 samþykkir að
stjórn ÍSÍ í samráði við UMFÍ skipi þriggja manna nefnd utanaðkomandi
sérfræðinga sem skoði eftirfarandi þætti sérstaklega:
Hvernig núverandi þörfum hreyfingarinnar til gagnasöfnunar, miðlunar og
greiningar má mæta með sem hagkvæmustum hætti. Kannað verði hvort önnur
stafræn upplýsingakerfi en Felix geti uppfyllt þessar þarfir.
Sérfræðinefndin kynni niðurstöður sínar til framkvæmdastjórnar ÍSÍ og UMFÍ og
sendir þær til sambandsaðila fyrir Formannafund ÍSÍ 2019. Stjórnir ÍSÍ og UMFÍ
taki ákvörðun um til hvaða aðgerða verði gripið, í ljósi viðbragða
sambandsaðila. Sérstaklega verði horft til ábyrgðar núverandi þróunaraðila á
göllum sem fram hafa komið við notkun Felix kerfisins ef ástæða þykir til.
Þingið samþykkir að ekki verði um frekari þróunarvinnu á Felix kerfinu fyrr en
sérfræðinefndin hefur lokið störfum.

SKYLDUR ÍSÍ
Í lögum ÍSÍ eru settar umfangsmiklar skyldur á sambandið, s.s. varðandi eftirlitsskyldu með starfsemi
íþróttafélaga og laga þeirra. Þá er fjallað í 5. grein um félagsaðildir og segir m.a.: „Skráning félagsaðildar
tekur gildi þegar viðkomandi hefur verið skráður í sameiginlegu félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ og að sama skapi
tekur úrsögn gildi þegar viðkomandi hefur verið skráður úr félagakerfinu. Það er á ábyrgð félagsmanns
að ganga úr skugga um að skráning/afskráning hafi átt sér stað í félagakerfinu.“
Þessi skylda varðandi skráningu á félagsaðild hefur síðan vítæka skírskotun í aðrar greinar í lögum ÍSÍ.
Sem dæmi um málefni sem tengjast skyldu varðandi skráningu má nefna:
• Kjörgengi og kosningarréttur á Íþróttaþing ÍSÍ og ársþing sambandsaðila.
• Þátttökurétt í mótum innan ÍSÍ og sérsambanda ÍSÍ.
• Fulltrúafjöldi á þing innan íþróttahreyfingarinnar.
• Kröfur sem snúa að stofnun sérsambanda.
• Réttindi sem snúa að dómstólum íþróttahreyfingarinnar.
• Réttindi sem tengjast lyfjaeftirliti.
• Úthlutunarreglur gagnvart Lottó.
• Greiðslur bóta vegna íþróttaslysa.

